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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA  

 
 

Rio de Janeiro, 11 de outubro 2018 
 
 
Aos 
Ilmos. Administradores do 
CONSÓRCIO PAMPULHA 
Belo Horizonte - MG 
 
 

Servimo-nos da presente para encaminhar a V.Sas., nosso relatório 
circunstanciado de auditoria externa das demonstrações contábeis do 
CONSÓRCIO PAMPULHA, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2013. 

Nossos exames abrangeram a avaliação dos procedimentos contábeis, por 
amostragem, adotados na empresa, e realizados de acordo com as normas de 
auditoria, incluindo provas nos registros contábeis e exame da documentação 
comprobatória, na base de testes seletivos e na extensão que julgamos 
necessária segundo as circunstâncias. 

Neste contexto, este documento que é parte do serviço de auditoria contábil dos 
contratos de concessão conforme Etapa 2 produtos “d” do Anexo II – 
Cronograma Físico Financeiro Básico – do edital, tem como análise detalhada 
dos respectivos Balanços Patrimoniais e das Demonstrações Financeiras, a 
partir dos sistemas de compras e armazenamento de material, do controle das 
disponibilidades financeiras, e os respectivos registros contábeis, fiscais de 
pessoal, de materiais e gerenciais, de cada uma das 4 CONCESSIONÁRIAS e 
do TRANSFÁCIL, no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2013 de acordo 
com dados fornecidos pela BHTRANS e pelo SETRABH, bem como 
apresentando as validações amostrais realizadas com os dados. 

Alguns aspectos que julgamos relevantes estão expostos neste Relatório, que é 
estritamente confidencial e tem como única finalidade sua apreciação e 
discussão com o destinatário, o que desautoriza e torna ilegal, nos termos do 
Art. 410 do Código de Processo Civil (CPC), Lei no 13.105/2015, seu uso para 
qualquer outro fim. 
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Ressaltamos que a auditoria foi realizada em contas específicas do plano de 
contas da empresa envolvendo a parte contábil e de controles internos. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

MACIEL CONSULTORES S/S 
2CRC RS-004773/O-0 T SP 

Shaila Santos da Silva 
1CRC RJ 095.707/O-7 
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PARTE I - REGISTROS CONTÁBEIS 
 
1.ATIVO 
 
1.1 CIRCULANTE 
 
1.1.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013: 

Valores em R$ 

CONTAS SALDO CONTÁBIL 

Banco Itaú 3176/89493-3 1.413,59 

Banco Itaú 2001/83775-2 31,83 

TOTAL 1.445,42 
Fonte: Balancete em 31/12/2013 

 
Confrontamos o saldo contábil com os saldos dos extratos bancários e não foram 
encontradas divergências. 
 
 

1.1.2 TRIBUTOS A RECUPERAR 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013: 

 Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

IRRF s/ aplicação financeira. 220.446,17 

TOTAL 220.446,17 
Fonte: Balancete em 31/12/2013 

 
Confrontamos o saldo contábil com a Declaração de Imposto de Renda na 
Fonte-DIRF apresentada. Encontramos divergências quando realizado a 
comparação dos saldos. As divergências apuradas tratam-se de ajustes 
realizados em 2013 referente a Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF dos 
anos de 2009, 2010 e 2011 que não haviam sido contabilizados. 
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1.1.3 DESPESAS ANTECIPADAS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Despesas a apropriar 2.386,53 

TOTAL 2.386,53 
Fonte: Balancete em 31/12/2013 

 
Observamos os registros contábeis e verificamos que na conta são registrados 
valores relativos ao pagamento de taxas devidas pelos consórcios. 
 
O saldo da conta é cumulativo, não sendo realizado os descontos no momento 
dos repasses feito aos Consórcios. 
 
A entidade não realiza composição do saldo acumulado. 
 
Entendemos que o saldo registrado não possui a natureza de despesas apropriar 
devendo ser reclassificado já que trata-se de um direito a receber das 
consorciadas participantes do Consórcio. 
 
Ademais verificamos que o Consórcio possui uma apólice de seguro de vigência 
de 08/07/2012 a 08/07/2013 e que tem por objeto o fiel cumprimento das 
obrigações assumidas pelo tomador, o prêmio do seguro é no valor de 
R$74.645,95 pago em 4 parcelas. 
 
Os valores relativos ao seguro não foram contabilizados no consórcio.   
 

RECOMENDAÇÕES 
Realizar o desconto proporcional a cada consorciada no 
momento dos repasses das receitas, baixando o passivo junto a 
Transfácil. 
 
Reclassificar o saldo conforme natureza do saldo. 
 
Elaborar composição do saldo em aberto. 
 
Registrar contabilmente as apólices de seguro, fazendo a 
apropriação do prêmio conforme período de vigência. 
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1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
 
1.2.1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE 1.020.091,45 

TOTAL 1.020.091,45 
Fonte: Balancete em 31/12/2013 

 
Confrontamos o saldo contábil com o extrato bancário e identificamos uma 
divergência de R$14.447,40 decorrente do não reconhecimento do rendimento 
sobre a aplicação. 
 
A contabilidade não tem como prática o reconhecimento dos rendimentos 
conforme princípio da competência, os reconhecendo somente no momento do 
resgate. 
 

RECOMENDAÇÕES 
Realizar conciliação entre a contabilidade e extrato bancário. 
 
Reconhecer mensalmente os rendimentos da aplicação 
financeira conforme princípio da competência. 

 
 
2. PASSIVO 
 
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 
 
2.1.1 CRÉDITOS DIVERSOS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013: 

Valores em R$ 

CONTAS SALDO CONTÁBIL 

Credores Diversos  6,11 

Consórcio Transfácil 4.487,99 

TOTAL 4.494,10 
Fonte: Balancete em 31/12/2013 
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O saldo relativo ao Consórcio Transfácil é decorrente das taxas pagas pelo 
Transfácil que são devidas pelo Consórcio BH Leste.  
 
O saldo é cumulativo de outros exercícios não sendo descontados os respectivos 
valores das consorciadas e baixando o valora devedor ao Transfácil. 
 

RECOMENDAÇÕES 
Realizar o desconto proporcional a cada consorciada no 
momento dos repasses das receitas, baixando o passivo junto a 
Transfácil. 
 
Realizar composição do saldo contábil em aberto. 

 
 
2.2 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
2.2.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Consorciadas  1.239.875,47 

TOTAL 1.239.875,47 
Fonte: Balancete em 31/12/2013 

 
A conta tem como natureza o a contrapartida dos valores relativos depositados 
no FGE, que são descontados da receita tarifaria e é de direito das 
Consorciadas. 
 
O saldo do passivo deveria ser a soma dos valores relativos a IRRF s/ aplicação 
Financeira e o saldo do Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE, todavia 
verificamos uma divergência de R$662,15 que é imaterial para maiores análises. 
 
Com base nos registros contábeis, verificamos que a entidade registra no 
passivo os valores relativos aos rendimentos de aplicação financeira não os 
reconhecendo devidamente no resultado do Consórcio, foi apurado em 2013 
uma receita financeira de R$396.772,05. 
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RECOMENDAÇÕES 
Realizar a conciliação dos saldos ajustando as divergências. 
 
Reclassificar os rendimentos financeiros no resultado do 
consórcio. 

 
 
3. RESULTADO 
 
3.1 RECEITAS  
 
3.1.1 RECEITAS COMUNS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Auto Omnibus Floramar Ltda 421.364,03 

Viação Carneirinhos Ltda 193.162,19 

Milenio Transportes Ltda 506.468,24 

São Dimas Transportes Ltda 393.183,34 

Viação Jardins Ltda 426.185,37 

Cidade BH Transportes Ltda 373.952,56 

Turilessa Ltda 192.694,78 

Coletivos Asa Norte Ltda 212.969,65 

Plena Transportes e Turismo Ltda 386.315,13 

Rodap Operadora de Transportes Ltda 198.210,84 

Viação Sandra Ltda 108.528,20 

Praia Onibus Ltda. 182.419,76 

TOTAL 3.595.454,09 
Fonte: Balancete em 31/12/2013 

 
As receitas comuns são provenientes das receitas apuradas pelo Consórcio 
Transfácil no exercício de 2013. As mesmas são transferidas diretamente para 
cada consorciada conforme Câmara de Compensação. Os respectivos valores 
são diretamente lançados no resultado do Consórcio para fins de demonstração. 
 
Verificamos que não são demonstradas as receitas oriundas de mídia e créditos 
vencidos nos respectivos valores R$2.388.313,84 e R$3.658.481,79 impactando 
subavaliação do resultado, não obedecendo a norma contábil NBC T 10.20. 
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10.20.1.5 Entidade consorciada líder no contrato de consórcio é 
responsável pela escrituração contábil e guarda dos livros e 
documentos comprobatórios das operações do consórcio 
conforme prazos legais.   
 
10.20.2.1. O Consórcio de Empresas deve registrar os atos e os 
fatos administrativos mantendo contabilidade distinta das 
empresas consorciadas. 

 
RECOMENDAÇÃO 
Reconhecer nas demonstrações do Consórcio todas as receitas 
obtidas conforme norma NBC T 10.20. 

 
 
3.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013: 

Valores em R$ 

CONTAS SALDO CONTÁBIL 

Auto Omnibus Floramar Ltda 34.799.810,79 

Viação Carneirinhos Ltda 15.951.898,41 

Milenio Transportes Ltda 41.820.904,73 

São Dimas Transportes Ltda 32.475.917,28 

Viação Jardins Ltda 35.198.463,35 

Cidade BH Transportes Ltda 30.886.918,47 

Turilessa Ltda 15.924.575,78 

Coletivos Asa Norte Ltda 17.593.948,16 

Plena Transportes e Turismo Ltda 31.904.030,90 

Rodap Operadora de Transportes Ltda 16.372.964,85 

Viação Sandra Ltda 8.962.403,10 

Praia Onibus Ltda. 15.055.992,99 

TOTAL 296.947.828,81 
Fonte: Balancete em 31/12/2013 

 
As receitas operacionais referem-se as receitas tarifárias, os valores são 
gerenciados pelo Transfácil e transferidos diretamente às Consorciadas, 
transitando pelo Consórcio somente para fins de demonstração. 
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3.2 CUSTOS E DESPESAS 
 
3.2.1 CUSTOS E DESPESAS COMUNS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2013: 

Valores em R$ 

CONTAS SALDO CONTÁBIL 

Auto Omnibus Floramar Ltda 1.371.114,21 

Viação Carneirinhos Ltda 619.264,91 

Milenio Transportes Ltda 1.646.721,41 

São Dimas Transportes Ltda 1.274.240,78 

Viação Jardins Ltda 1.387.655,10 

Cidade BH Transportes Ltda 1.283.310,38 

Turilessa Ltda 606.803,10 

Coletivos Asa Norte Ltda 681.389,17 

Plena Transportes e Turismo Ltda 1.278.022,90 

Rodap Operadora de Transportes Ltda 658.647,39 

Viação Sandra Ltda 371.252,38 

Praia Onibus Ltda. 505.300,03 

TOTAL 11.683.721,76 
Fonte: Balancete em 31/12/2013 

 
Saldo apurado pelo Consórcio Transfácil relativo aos custos de comercialização 
do crédito eletrônico.  
 
O Consórcio não demonstra em suas demonstrações os custos relativos a 
operação e manutenção do transporte coletivo no Município de Belo Horizonte 
conforme norma NBC T 10.20 
 

10.20.1.5 Entidade consorciada líder no contrato de consórcio é 
responsável pela escrituração contábil e guarda dos livros e 
documentos comprobatórios das operações do consórcio 
conforme prazos legais.   
 
10.20.2.1. O Consórcio de Empresas deve registrar os atos e os 
fatos administrativos mantendo contabilidade distinta das 
empresas consorciadas. 
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RECOMENDAÇÃO 
Reconhecer nas demonstrações do Consórcio todos os custos 
e despesas relativos a atividade de operação do transporte 
público. 

 
 
PARTE II – CONTROLES INTERNOS 
 
1. COMPRAS 
  
Procedemos ao levantamento das rotinas operacionais na área de Compras e 
constatamos que, não obstante a parte documental e do sistema ter um bom 
controle, o setor analisado não possui Manual de Rotinas de Procedimentos, 
Fluxograma ou Procedimentos Operacionais Padrão, inibindo assertivamente a 
validação dos controles internos existentes e a geração de informações 
necessárias para realização da auditoria, ou seja, se o Instituto garante, 
mediante uma padronização, os resultados esperados por cada tarefa 
executada.  
 

RECOMENDAÇÃO 
Elaborar Manual de procedimentos de compras. 

 
2. CONTABILIDADE 
 
A contabilidade responsável pela escrituração do consórcio não tem como 
prática o arquivamento dos documentos auxiliares, realização de conciliações e 
composição dos saldos contábeis, gerando um retrabalho para a apuração das 
informações solicitadas pela auditoria. 
 

RECOMENDAÇÃO 
Preparar documentação suporte aos saldos contábeis, afim de 
evitar retrabalho. 
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PARTE III – CONCLUSÃO 
 

Nossos trabalhos foram planejados e executados de forma a obter suporte para 
certificar a consistência e adequação dos saldos contábeis apresentados nos 
balancetes, cumprimento de normas e procedimentos internos, formalidades e 
eficiência nos controles da documentação comprobatória e foram 
consubstanciados nas Normas Brasileiras de Contabilidade, Lei nº 6.404/76 e 
alterações posteriores. 
 
Nossos testes foram realizados por amostragem, limitado ao nosso escopo de 
trabalho. No decorrer do trabalho apresentado neste relatório, efetuamos uma 
serie de apontamentos, observações e revisões nas quais solicitamos a entidade 
atenção, nossas recomendações devem ser avaliadas pela administração da 
entidade, pois devem ser seguidas visando à melhoria nos controles das 
informações que posteriormente são passadas e utilizadas para a gestão e a 
longevidade da empresa auditada 

 

 
 

MACIEL CONSULTORES S/S 
2CRC RS-004773/O-0 T SP 

Shaila Santos da Silva 
1CRC RJ 095.707/O-7 
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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA  

 
 

Rio de Janeiro, 11 de outubro 2018 
 
 
Aos 
Ilmos. Administradores do 
CONSÓRCIO PAMPULHA 
Belo Horizonte - MG 
 

Servimo-nos da presente para encaminhar a V.Sas., nosso relatório 
circunstanciado de auditoria externa das demonstrações contábeis do 
CONSÓRCIO PAMPULHA, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2014. 

Nossos exames abrangeram a avaliação dos procedimentos contábeis, por 
amostragem, adotados na empresa, e realizados de acordo com as normas de 
auditoria, incluindo provas nos registros contábeis e exame da documentação 
comprobatória, na base de testes seletivos e na extensão que julgamos 
necessária segundo as circunstâncias. 

Neste contexto, este documento que é parte do serviço de auditoria contábil dos 
contratos de concessão conforme Etapa 2 produtos “d“ do Anexo II – 
Cronograma Físico Financeiro Básico – do edital, tem como análise detalhada 
dos respectivos Balanços Patrimoniais e das Demonstrações Financeiras, a 
partir dos sistemas de compras e armazenamento de material, do controle das 
disponibilidades financeiras, e os respectivos registros contábeis, fiscais de 
pessoal, de materiais e gerenciais, de cada uma das 4 CONCESSIONÁRIAS e 
do TRANSFÁCIL, no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2014 de acordo 
com dados fornecidos pela BHTRANS e pelo SETRABH, bem como 
apresentando as validações amostrais realizadas com os dados. 
 

Alguns aspectos que julgamos relevantes estão expostos neste Relatório, que 
é estritamente confidencial e tem como única finalidade sua apreciação e 
discussão com o destinatário, o que desautoriza e torna ilegal, nos termos do 
Art. 410 do Código de Processo Civil (CPC), Lei no 13.105/2015, seu uso para 
qualquer outro fim. 
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Ressaltamos que a auditoria foi realizada em contas específicas do plano de 
contas da empresa envolvendo a parte contábil e de controles internos. 

 
 

Atenciosamente, 
 

 
 

MACIEL CONSULTORES S/S 
2CRC RS-004773/O-0 T SP 

Shaila Santos da Silva 
1CRC RJ 095.707/O-7 
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PARTE I - REGISTROS CONTÁBEIS 
 
1.ATIVO 
 
1.1 CIRCULANTE 
 
1.1.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014: 

Valores em R$ 

CONTAS SALDO CONTÁBIL 

Banco Itaú 3176/89493-3 
Banco Itaú 2001/83775-2 

1.413,59 
11,92 

TOTAL 1.425,51 
Fonte: Balancete em 31/12/2014 

 
Confrontamos o saldo contábil com os saldos dos extratos bancários e não foram 
encontradas divergências. 
 

 
1.1.2 EMPRESTIMOS A RECEBER 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014: 

 Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Consórcio Dez 305.501,92 

TOTAL 305.501,92 
Fonte: Balancete em 31/12/2014 

 
Confrontamos o valor do empréstimo concedido com o débito em conta. 
 
O valor trata-se de valores resgatados do FGE e que foi "distribuído" conforme 
método da câmara de compensação, não sendo um direito a receber devendo o 
saldo ser baixado. 
 
Os valores depositados no FGE correspondem a 1% da receita tarifária. Os 
mesmos são depositados conforme as linhas destinadas a cada 
consórcio/consorciada previsto em contratos, e não ao critério da câmera de 
compensação utilizado para os repasses das receitas tarifárias.  Todavia quando 
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os resgastes são realizados com as devidas autorizações os valores são 
repassados aos consórcios obedecendo o método da Câmera de compensação 
fazendo com que o saque de um consórcio seja redirecionado a outros 
consórcios, e contabilmente sendo registrados como empréstimos. 
 

RECOMENDAÇÕES 
Baixar o saldo uma vez que não é um direito a receber do 
Consórcio. 
 
Constituir valores a pagar ou a receber conforme a câmara de 
compensação no momento que for efetuado o depósito do FGE, 
assim quando houver o resgate da aplicação os saldos são 
baixados. 

 
 
1.1.3 TRIBUTOS A RECUPERAR 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014: 

 Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

IRRF s/ aplicação financeira. 239.480,14 

TOTAL 239.480,14 
Fonte: Balancete em 31/12/2014 

 
Confrontamos o saldo contábil com a Declaração de Imposto de Renda na 
Fonte-DIRF apresentada. Encontramos divergências quando realizado a 
comparação dos saldos. As divergências apuradas tratam-se de ajustes 
realizados em 2013 referente a Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF dos 
anos de 2009, 2010 e 2011 que não haviam sido contabilizados. 
 
 
1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Despesas a apropriar 3.399,12 

TOTAL 3.399,12 
Fonte: Balancete em 31/12/2014 
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Observamos o razão contábil da conta e verificamos que na conta são 
registrados valores relativos ao pagamento de taxas devidas pelos consórcios. 
O saldo da conta é cumulativo, não sendo realizados os descontos no momento 
dos repasses feito aos Consórcios. 
 
Entendemos que o saldo registrado não possui a natureza de despesas a 
apropriar devendo ser reclassificado já que trata-se de um direito a receber das 
consorciadas participantes do Consórcio. 
 
A entidade não realiza composição do saldo acumulado. 
 
Ademais, verificamos que o Consórcio possui uma apólice de seguro de vigência 
de 09/07/2013 a 09/07/2014 e que tem por objeto o fiel cumprimento das 
obrigações assumidas pelo tomador, o prêmio do seguro é no valor de R$ 
52.029,46 pago em 3 parcelas. 
 
Os valores relativos ao seguro não foram contabilizados no consórcio.   
 

RECOMENDAÇÕES 
Realizar o desconto proporcional a cada consorciada no 
momento dos repasses das receitas, baixando o passivo junto a 
Transfácil. 
 
Reclassificar o saldo conforme natureza do saldo. 
 
Elaborar composição do saldo em aberto. 
 
Registrar contabilmente as apólices de seguro, fazendo a 
apropriação do prêmio conforme período de vigência. 

 
 
1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
 
1.2.1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014: 
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Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE 993.800,03 

TOTAL 993.800,03 
Fonte: Balancete em 31/12/2014 

 
Confrontamos o saldo contábil com o extrato bancário e identificamos uma 
divergência de R$16.604,40 decorrente do não reconhecimento do rendimento 
sobre a aplicação. 
 
A contabilidade não tem como prática o reconhecimento dos rendimentos 
conforme princípio da competência, os reconhecendo somente no momento do 
resgate. 

RECOMENDAÇÕES 
Realizar conciliação entre a contabilidade e extrato bancário. 
 
Reconhecer mensalmente os rendimentos da aplicação 
financeira conforme princípio da competência. 

 
2. PASSIVO 
 
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 
 
2.1.1 CRÉDITOS DIVERSOS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014: 

Valores em R$ 

CONTAS SALDO CONTÁBIL 

Credores Diversos  6,11 

Consórcio Transfácil 5.500,58 

TOTAL 5.506,69 
Fonte: Balancete em 31/12/2014 

 
O saldo relativo ao Consórcio Transfácil é decorrente das taxas pagas pelo 
Transfácil que são devidas pelo Consórcio BH Leste.  
 
O saldo é cumulativo de outros exercícios não sendo descontados os respectivos 
valores das consorciadas e baixando o valora devedor ao Transfácil. 
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RECOMENDAÇÃO 
Realizar o desconto proporcional a cada consorciada no 
momento dos repasses das receitas, baixando o passivo junto 
a Transfácil. 

 
2.2 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
2.2.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Consorciadas  1.538.100,03 

TOTAL 1.538.100,03 
Fonte: Balancete em 31/12/2014 

 
A conta tem como natureza o a contrapartida dos valores relativos depositados 
no FGE, que são descontados da receita tarifaria e é de direito das 
Consorciadas. 
 
O saldo do passivo deveria ser a soma dos valores relativos a IRRF s/ aplicação 
Financeira e o saldo do Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE, todavia 
verificamos uma divergência de R$682,06 que é imaterial para maiores análises. 
 
Os valores não foram validados uma vez que não recebemos os extratos 
relativos ao FGE. 
 
Com base nos registros contábeis verificamos que a entidade registra no passivo 
os valores relativos aos rendimentos de aplicação financeira não os 
reconhecendo devidamente no resultado do Consórcio, foi apurado em 2014 
uma receita financeira de R$85.150,57. 
 

RECOMENDAÇÕES 
Realizar a conciliação dos saldos ajustando as divergências. 
 
Reclassificar os rendimentos financeiros no resultado do 
consórcio. 
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3. RESULTADO 
 
3.1 RECEITAS  
 
3.1.1 RECEITAS COMUNS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014: 

Valores em R$ 

Fonte: Balancete em 31/12/2014 

 
As receitas comuns são provenientes das receitas apuradas pelo Consórcio 
Transfácil no exercício de 2014. As mesmas são transferidas diretamente para 
cada consorciada conforme Câmara de Compensação. Os respectivos valores 
são diretamente lançados no resultado do Consórcio para fins de demonstração. 
 
Verificamos que não são demonstradas as receitas oriundas de mídia e créditos 
vencidos nos respectivos valores R$1.617.822,15 e R$3.324.919,74 impactando 
subavaliação do resultado, não obedecendo a norma contábil NBC T 10.20. 
 

10.20.1.5 Entidade consorciada líder no contrato de consórcio é 
responsável pela escrituração contábil e guarda dos livros e 
documentos comprobatórios das operações do consórcio 
conforme prazos legais.   
 

CONTAS SALDO CONTÁBIL 

Auto Omnibus Floramar Ltda 439.259,30 

Viação Carneirinhos Ltda 174.307,10 

Milenio Transportes Ltda 529.334,40 

São Dimas Transportes Ltda 420.001,04 

Viação Jardins Ltda 455.006,44 

Cidade BH Transportes Ltda 403.778,76 

Turilessa Ltda 219.095,22 

Coletivos Asa Norte Ltda 234.976,03 

Plena Transportes e Turismo Ltda 422.899,97 

Rodap Operadora de Transportes Ltda 208.480,64 

Viação Sandra Ltda 121.033,84 

Praia Onibus Ltda. 230.423,17 

TOTAL 3.858.595,91 
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10.20.2.1. O Consórcio de Empresas deve registrar os atos e os 
fatos administrativos mantendo contabilidade distinta das 
empresas consorciadas. 

 
RECOMENDAÇÃO 
Reconhecer nas demonstrações do Consórcio todas as receitas 
obtidas conforme norma NBC T 10.20. 

 
 
3.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014: 

Valores em R$ 

Fonte: Balancete em 31/12/2014 

 
As receitas operacionais referem-se as receitas tarifárias, os valores são 
gerenciados pelo Transfácil e transferidos diretamente as Consorciadas, 
transitando pelo Consórcio somente para fins de demonstração. 
 
 
3.2 CUSTOS E DESPESAS 
 
3.2.1 CUSTOS E DESPESAS COMUNS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2014: 

CONTAS SALDO CONTÁBIL 

Auto Omnibus Floramar Ltda 34.116.650,43 

Viação Carneirinhos Ltda 12.327.929,32 

Milenio Transportes Ltda 40.614.400,09 

São Dimas Transportes Ltda 32.624.761,30 

Viação Jardins Ltda 35.023.636,60 

Cidade BH Transportes Ltda 31.204.670,42 

Turilessa Ltda 16.370.576,75 

Coletivos Asa Norte Ltda 17.941.665,59 

Plena Transportes e Turismo Ltda 32.398.755,59 

Rodap Operadora de Transportes Ltda 16.411.699,51 

Viação Sandra Ltda 9.278.265,05 

Praia Onibus Ltda. 17.458.753,44 

TOTAL 295.771.764,19 
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Valores em R$ 

Fonte: Balancete em 31/12/2014 

 
Saldo apurado pelo Consórcio Transfácil relativo aos custos de comercialização 
do crédito eletrônico.  
 
O Consórcio não demonstra em suas demonstrações os custos relativos a 
operação e manutenção do transporte coletivo no Município de Belo Horizonte 
conforme norma NBC T 10.20. 
 

10.20.1.5 Entidade consorciada líder no contrato de consórcio é 
responsável pela escrituração contábil e guarda dos livros e 
documentos comprobatórios das operações do consórcio 
conforme prazos legais.   
 
10.20.2.1. O Consórcio de Empresas deve registrar os atos e os 
fatos administrativos mantendo contabilidade distinta das 
empresas consorciadas. 

 
RECOMENDAÇÃO 
Reconhecer nas demonstrações do Consórcio todos os custos 
e despesas relativos a atividade de operação do transporte 
público. 

 
 

CONTAS SALDO CONTÁBIL 

Auto Omnibus Floramar Ltda 1.799.697,53 

Viação Carneirinhos Ltda 719.050,86 

Milenio Transportes Ltda 2.153.088,08 

São Dimas Transportes Ltda 1.701.523,22 

Viação Jardins Ltda 1.846.687,50 

Cidade BH Transportes Ltda 1.699.991,34 

Turilessa Ltda 848.917,84 

Coletivos Asa Norte Ltda 930.400,03 

Plena Transportes e Turismo Ltda 1.723.777,77 

Rodap Operadora de Transportes Ltda 864.227,88 

Viação Sandra Ltda 501.706,45 

Praia Onibus Ltda. 810.955,46 

TOTAL 15.600.023,96 
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PARTE II – CONTROLES INTERNOS 
  
1. COMPRAS 
 
Procedemos ao levantamento das rotinas operacionais na área de Compras e 
constatamos que, não obstante a parte documental e do sistema ter um bom 
controle, o setor analisado não possui Manual de Rotinas de Procedimentos, 
Fluxograma ou Procedimentos Operacionais Padrão, inibindo assertivamente a 
validação dos controles internos existentes e a geração de informações 
necessárias para realização da auditoria, ou seja, se o Instituto garante, 
mediante uma padronização, os resultados esperados por cada tarefa 
executada.  
 

RECOMENDAÇÃO 
Elaborar Manual de procedimentos de compras. 

 
2. CONTABILIDADE 
 
A contabilidade responsável pela escrituração do consórcio não tem como 
prática o arquivamento dos documentos auxiliares, realização de conciliações e 
composição dos saldos contábeis, gerando um retrabalho para a apuração das 
informações solicitadas pela auditoria. 
 

RECOMENDAÇÃO 
Preparar documentação suporte dos saldos contábeis afim de 
evitar retrabalho. 
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PARTE III – CONCLUSÃO 
 

Nossos trabalhos foram planejados e executados de forma a obter suporte para 
certificar a consistência e adequação dos saldos contábeis apresentados nos 
balancetes, cumprimento de normas e procedimentos internos, formalidades e 
eficiência nos controles da documentação comprobatória e foram 
consubstanciados nas Normas Brasileiras de Contabilidade, Lei nº 6.404/76 e 
alterações posteriores. 
 
Nossos testes foram realizados por amostragem, limitado ao nosso escopo de 
trabalho. No decorrer do trabalho apresentado neste relatório, efetuamos uma 
serie de apontamentos, observações e revisões nas quais solicitamos a entidade 
atenção, nossas recomendações devem ser avaliadas pela administração da 
entidade, pois devem ser seguidas visando à melhoria nos controles das 
informações que posteriormente são passadas e utilizadas para a gestão e a 
longevidade da empresa auditada 

 

 
 
 

MACIEL CONSULTORES S/S 
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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA  

 
 

Rio de Janeiro, 11 de outubro 2018 
 
 
Aos 
Ilmos. Administradores do 
CONSÓRCIO PAMPULHA 
Belo Horizonte - MG 

 

Servimo-nos da presente para encaminhar a V.Sas., nosso relatório 
circunstanciado de auditoria externa das demonstrações contábeis do 
CONSÓRCIO PAMPULHA, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2015. 

Nossos exames abrangeram a avaliação dos procedimentos contábeis, por 
amostragem, adotados na empresa, e realizados de acordo com as normas de 
auditoria, incluindo provas nos registros contábeis e exame da documentação 
comprobatória, na base de testes seletivos e na extensão que julgamos 
necessária segundo as circunstâncias. 

Neste contexto, este documento que é parte do serviço de auditoria contábil dos 
contratos de concessão conforme Etapa 2 produtos “d“ do Anexo II – 
Cronograma Físico Financeiro Básico – do edital, tem como análise detalhada 
dos respectivos Balanços Patrimoniais e das Demonstrações Financeiras, a 
partir dos sistemas de compras e armazenamento de material, do controle das 
disponibilidades financeiras, e os respectivos registros contábeis, fiscais de 
pessoal, de materiais e gerenciais, de cada uma das 4 CONCESSIONÁRIAS e 
do TRANSFÁCIL, no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015 de acordo 
com dados fornecidos pela BHTRANS e pelo SETRABH, bem como 
apresentando as validações amostrais realizadas com os dados. 

Alguns aspectos que julgamos relevantes estão expostos neste Relatório, que é 
estritamente confidencial e tem como única finalidade sua apreciação e 
discussão com o destinatário, o que desautoriza e torna ilegal, nos termos do 
Art. 410 do Código de Processo Civil (CPC), Lei no 13.105/2015, seu uso para 
qualquer outro fim. 
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Ressaltamos que a auditoria foi realizada em contas específicas do plano de 
contas da empresa envolvendo a parte contábil e de controles internos. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

MACIEL CONSULTORES S/S 
2CRC RS-004773/O-0 T SP 

Shaila Santos da Silva 
1CRC RJ 095.707/O-7 
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PARTE I - REGISTROS CONTÁBEIS 
 
1.ATIVO 
 
1.1 CIRCULANTE 
 
1.1.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015: 

Valores em R$ 

CONTAS SALDO CONTÁBIL 

Banco Itaú 3176/89493-3 
Banco Itaú 2001/83775-2 

1.413,59 
13,73 

TOTAL 1.427,32 
Fonte: Balancete em 31/12/2015 

 
Confrontamos o saldo contábil com os saldos dos extratos bancários e não foram 
encontradas divergências. 
 
1.1.2 EMPRESTIMOS A RECEBER 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015: 

 Valores em R$ 

CONTAS SALDO CONTÁBIL 

Consórcio BH Leste 18.400,58 

Consórcio Dez 318.104,69 

Consórcio Dom Pedro II 11.422,92 

TOTAL 347.928,19 
Fonte: Balancete em 31/12/2015 

 
Confrontamos os valores dos empréstimos concedidos com o débito em conta. 
 
Os valores tratam-se de valores resgatados do FGE e que foram "distribuídos" 
conforme método da câmara de compensação, não sendo um direito a receber 
devendo o saldo ser baixado. 
 
Os valores depositados no FGE correspondem a 1% da receita tarifária. Os 
mesmos são depositados conforme as linhas destinadas a cada 
consórcio/consorciada previsto em contratos, e não ao critério da câmera de 
compensação utilizado para os repasses das receitas tarifárias.  Todavia quando 
os resgastes são realizados com as devidas autorizações os valores são 
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repassados aos consórcios obedecendo o método da Câmera de compensação 
fazendo com que o saque de um consórcio seja redirecionado a outros 
consórcios, e contabilmente sendo registrados como empréstimos. 
 

RECOMENDAÇÕES 
Baixar o saldo uma vez que não é um direito a receber do 
Consórcio. 
 
Constituir valores a pagar ou a receber conforme a câmara de 
compensação no momento que for efetuado o depósito do FGE, 
assim quando houver o resgate da aplicação os saldos são 
baixados. 

 
1.1.3 TRIBUTOS A RECUPERAR 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015: 

 Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

IRRF s/ aplicação financeira. 287.967,58 

TOTAL 287.967,58 
Fonte: Balancete em 31/12/2015 

 
Confrontamos o saldo contábil com a Declaração de Imposto de Renda na 
Fonte-DIRF apresentada. Encontramos divergências quando realizado a 
comparação dos saldos. As divergências apuradas tratam se de ajustes 
realizados em 2013 referente a Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF dos 
anos de 2009, 2010 e 2011 que não haviam sido contabilizados. 
 
 
1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Despesas a apropriar 4.239,42 

TOTAL 4.239,42 
Fonte: Balancete em 31/12/2015 

 
Observamos os registros contábeis e verificamos que na conta são registrados 
valores relativos ao pagamento de taxas devidas pelos consórcios. 
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O saldo da conta é cumulativo, não sendo realizado os descontos no momento 
dos repasses feito aos Consórcios. 
 
Entendemos que o saldo registrado não possui a natureza de despesas apropriar 
devendo ser reclassificado já que trata-se de um direito a receber das 
consorciadas participantes do Consórcio. 
 
A entidade não realiza composição do saldo acumulado. 
 
Ademais verificamos que o Consórcio possui uma apólice de seguro de vigência 
de 10/07/2014 a 10/07/2015 e que tem por objeto o fiel cumprimento das 
obrigações assumidas pelo tomador, o prêmio do seguro é no valor de 
R50.029,46 pago em 4 parcelas. 
 
Os valores relativos ao seguro não foram contabilizados no consórcio.   
 

RECOMENDAÇÕES 
Realizar o desconto proporcional a cada consorciada no 
momento dos repasses das receitas, baixando o passivo junto a 
Transfácil. 
 
Baixar o saldo uma vez que não é uma obrigação a pagar do 
Consórcio. 
 
Constituir valores a pagar ou a receber conforme a câmara de 
compensação no momento que for efetuado o depósito do FGE, 
assim quando houver o resgate da aplicação os saldos são 
baixados. 
 

 
1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
 
1.2.1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015: 

 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE 101.282,15 

TOTAL 101.282,15 
Fonte: Balancete em 31/12/2015 
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Confrontamos o saldo com o respectivo extrato bancário e não detectamos 
divergências. 

 

 
2. PASSIVO 
 
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 
 
2.1.1 CRÉDITOS DIVERSOS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015: 

Valores em R$ 

CONTAS SALDO CONTÁBIL 

Credores Diversos  6,11 

Consórcio Transfácil 6.340.88 

TOTAL 6.346,99 
Fonte: Balancete em 31/12/2015 

 
O saldo relativo ao Consórcio Transfácil é decorrente das taxas pagas pelo 
Transfácil que são devidas pelo Consórcio BH Leste.  
 
O saldo é cumulativo de outros exercícios não sendo descontados os respectivos 
valores das consorciadas e baixando o valora devedor ao Transfácil, não foi 
apresentado a composição do saldo. 
 

RECOMENDAÇÕES 
Realizar o desconto proporcional a cada consorciada no 
momento dos repasses das receitas, baixando o passivo junto a 
Transfácil. 
 
Realizar a composição do saldo contábil. 

 
2.2 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
2.2.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015: 
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Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Consorciadas  736.497,67 

TOTAL 736.497,67 
Fonte: Balancete em 31/12/2015 

 
A conta tem como natureza a contrapartida dos valores depositados no FGE, 
que são descontados da receita tarifaria e é de direito das Consorciadas. 
 
O saldo do passivo deveria ser a soma dos valores relativos a IRRF s/ aplicação 
Financeira e o saldo do Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE, todavia 
verificamos uma divergência de R$680,25 que é imaterial para maiores análises. 
 
Os valores não foram validados uma vez que não recebemos os extratos 
relativos ao FGE. 
 
Com base no razão contábil verificamos que a entidade registra no passivo os 
valores relativos aos rendimentos de aplicação financeira não os reconhecendo 
devidamente no resultado do Consórcio, foi apurado em 2015 uma receita 
financeira de R$233.275,36. 
 

RECOMENDAÇÃO 
Realizar a conciliação dos saldos ajustando as divergências. 
 

 
3. RESULTADO 
 
3.1 RECEITAS  
 
3.1.1 RECEITAS COMUNS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015: 

 

Valores em R$ 

CONTAS SALDO CONTÁBIL 

Auto Omnibus Floramar Ltda 379.894,79 

Viação Carneirinhos Ltda 92.073,47 

Milenio Transportes Ltda 469.319,57 

São Dimas Transportes Ltda 376.540,72 

Viação Jardins Ltda 388.090,04 
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Fonte: Balancete em 31/12/2015 
 
As receitas comuns são provenientes das receitas apuradas pelo Consórcio 
Transfácil no exercício de 2015. As mesmas são transferidas diretamente para 
cada consorciada conforme Câmara de Compensação. Os respectivos valores 
são diretamente lançados no resultado do Consórcio para fins de demonstração. 
 
Verificamos que não são demonstradas as receitas oriundas de mídia e créditos 
vencidos nos respectivos valores R$1.835.767,50 e R$3.526.055,10 impactando 
subavaliação do resultado, não obedecendo a norma contábil NBC T 10.20. 
 

10.20.1.5 Entidade consorciada líder no contrato de consórcio é 
responsável pela escrituração contábil e guarda dos livros e 
documentos comprobatórios das operações do consórcio 
conforme prazos legais.   
 
10.20.2.1. O Consórcio de Empresas deve registrar os atos e os 
fatos administrativos mantendo contabilidade distinta das 
empresas consorciadas. 

 
RECOMENDAÇÃO 
Reconhecer nas demonstrações do Consórcio todas as receitas 
obtidas conforme norma NBC T 10.20. 

  

Cidade BH Transportes Ltda 357.062,47 

Turilessa Ltda 191.617,44 

Coletivos Asa Norte Ltda 201.538,49 

Plena Transportes e Turismo Ltda 362.578,25 

Rodap Operadora de Transportes Ltda 182.864,58 

Viação Sandra Ltda 107.741,92 

Praia Onibus Ltda. 199.196,93 

TOTAL 3.308.518,67 
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3.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015: 

Valores em R$ 

Fonte: Balancete em 31/12/2015 

 
As receitas operacionais referem-se as receitas tarifárias, os valores são 
gerenciados pelo Transfácil e transferidos diretamente as Consorciadas, 
transitando pelo Consórcio somente para fins de demonstração. 
 
 
3.2 CUSTOS E DESPESAS 
 
3.2.1 CUSTOS E DESPESAS COMUNS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2015: 

Valores em R$ 

CONTAS SALDO CONTÁBIL 

Auto Omnibus Floramar Ltda 36.010.404,18 

Viação Carneirinhos Ltda 8.746.111,28 

Milenio Transportes Ltda 44.531.582,39 

São Dimas Transportes Ltda 35.806.047,41 

Viação Jardins Ltda 36.793.832,15 

Cidade BH Transportes Ltda 33.925.689,99 

Turilessa Ltda 18.177.461,52 

Coletivos Asa Norte Ltda 19.140.560,54 

Plena Transportes e Turismo Ltda 34.439.190,19 

Rodap Operadora de Transportes Ltda 17.340.166,73 

Viação Sandra Ltda 10.228.467,89 

Praia Onibus Ltda. 18.917.325,14 

TOTAL 314.056.839,41 

CONTAS SALDO CONTÁBIL 

Auto Omnibus Floramar Ltda 2.050.531,40 

Viação Carneirinhos Ltda 572.893,18 

Milenio Transportes Ltda 2.518.276,61 

São Dimas Transportes Ltda 2.005.264,55 

Viação Jardins Ltda 2.090.710,93 

Cidade BH Transportes Ltda 1.973.878,97 

Turilessa Ltda 994.915,73 

Coletivos Asa Norte Ltda 1.066.188,40 

Plena Transportes e Turismo Ltda 1.963.999,34 
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Fonte: Balancete em 31/12/2015 

 
Saldo apurado pelo Consórcio Transfácil relativo aos custos de comercialização 
do crédito eletrônico.  
 
O Consórcio não demonstra em suas demonstrações os custos relativos a 
operação e manutenção do transporte coletivo no Município de Belo Horizonte 
conforme norma NBC T 10.20. 
 

10.20.1.5 Entidade consorciada líder no contrato de consórcio é 
responsável pela escrituração contábil e guarda dos livros e 
documentos comprobatórios das operações do consórcio 
conforme prazos legais.   
 
10.20.2.1. O Consórcio de Empresas deve registrar os atos e os 
fatos administrativos mantendo contabilidade distinta das 
empresas consorciadas. 

 
RECOMENDAÇÃO 
Reconhecer nas demonstrações do Consórcio todos os custos 
e despesas relativos a atividade de operação do transporte 
público. 

 
 
PARTE II – CONTROLES INTERNOS 
 
1. COMPRAS 
  
Procedemos ao levantamento das rotinas operacionais na área de Compras e 
constatamos que, não obstante a parte documental e do sistema ter um bom 
controle, o setor analisado não possui Manual de Rotinas de Procedimentos, 
Fluxograma ou Procedimentos Operacionais Padrão, inibindo assertivamente a 
validação dos controles internos existentes e a geração de informações 
necessárias para realização da auditoria, ou seja, se o Instituto garante, 
mediante uma padronização, os resultados esperados por cada tarefa 
executada.  
 

Rodap Operadora de Transportes Ltda 996.751,86 

Viação Sandra Ltda 589.200,89 

Praia Onibus Ltda. 948.592,24 

TOTAL 17.771.204,10 
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RECOMENDAÇÃO 
Elaborar Manual de procedimentos de compras. 

 
 
2. CONTABILIDADE 
 
A contabilidade responsável pela escrituração do consórcio não tem como 
prática o arquivamento dos documentos auxiliares, realização de conciliações e 
composição dos saldos contábeis, gerando um retrabalho para a apuração das 
informações solicitadas pela auditoria. 
 

RECOMENDAÇÃO 
Preparar documentação suporte dos saldos contábeis afim de 
evitar retrabalho. 

 
 
PARTE III – CONCLUSÃO 
 

Nossos trabalhos foram planejados e executados de forma a obter suporte para 
certificar a consistência e adequação dos saldos contábeis apresentados nos 
balancetes, cumprimento de normas e procedimentos internos, formalidades e 
eficiência nos controles da documentação comprobatória e foram 
consubstanciados nas Normas Brasileiras de Contabilidade, Lei nº 6.404/76 e 
alterações posteriores. 
 
Nossos testes foram realizados por amostragem, limitado ao nosso escopo de 
trabalho. No decorrer do trabalho apresentado neste relatório, efetuamos uma 
serie de apontamentos, observações e revisões nas quais solicitamos a entidade 
atenção, nossas recomendações devem ser avaliadas pela administração da 
entidade, pois devem ser seguidas visando à melhoria nos controles das 
informações que posteriormente são passadas e utilizadas para a gestão e a 
longevidade da empresa auditada. 
 

 
 

MACIEL CONSULTORES S/S 
2CRC RS-004773/O-0 T SP 

Shaila Santos da Silva 
1CRC RJ 095.707/O-7 
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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA  

 
 

Rio de Janeiro, 11 de outubro 2018 
 
 
Aos 
Ilmos. Administradores do 
CONSÓRCIO PAMPULHA 
Belo Horizonte - MG 
 

Servimo-nos da presente para encaminhar a V.Sas., nosso relatório 
circunstanciado de auditoria externa das demonstrações contábeis do 
CONSÓRCIO PAMPULHA, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2016. 

Nossos exames abrangeram a avaliação dos procedimentos contábeis, por 
amostragem, adotados na empresa, e realizados de acordo com as normas de 
auditoria, incluindo provas nos registros contábeis e exame da documentação 
comprobatória, na base de testes seletivos e na extensão que julgamos 
necessária segundo as circunstâncias. 

Neste contexto, este documento que é parte do serviço de auditoria contábil dos 
contratos de concessão conforme Etapa 2 produto “d”  do Anexo II – Cronograma 
Físico Financeiro Básico – do edital, tem como análise detalhada dos respectivos 
Balanços Patrimoniais e das Demonstrações Financeiras, a partir dos sistemas 
de compras e armazenamento de material, do controle das disponibilidades 
financeiras, e os respectivos registros contábeis, fiscais de pessoal, de materiais 
e gerenciais, de cada uma das 4 CONCESSIONÁRIAS e do TRANSFÁCIL, no 
período de janeiro de 2016 a dezembro de 2016 de acordo com dados fornecidos 
pela BHTRANS e pelo SETRABH, bem como apresentando as validações 
amostrais realizadas com os dados. 

Alguns aspectos que julgamos relevantes estão expostos neste Relatório, que é 
estritamente confidencial e tem como única finalidade sua apreciação e 
discussão com o destinatário, o que desautoriza e torna ilegal, nos termos do 
Art. 410 do Código de Processo Civil (CPC), Lei no 13.105/2015, seu uso para 
qualquer outro fim. 
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Ressaltamos que a auditoria foi realizada em contas específicas do plano de 
contas da empresa envolvendo a parte contábil e de controles internos. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

MACIEL CONSULTORES S/S 
2CRC RS-004773/O-0 T SP 

Shaila Santos da Silva 
1CRC RJ 095.707/O-7 
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PARTE I - REGISTROS CONTÁBEIS 
 
1.ATIVO 
 
1.1 CIRCULANTE 
 
1.1.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016: 

Valores em R$ 

CONTAS SALDO CONTÁBIL 

Banco Itaú 3176/89493-3 
Banco Itaú 2001/83775-2 

1.413,59 
209,03 

TOTAL 1.622,62 
Fonte: Balancete em 31/12/2016 

 
Confrontamos o saldo contábil com os saldos dos extratos bancários e não foram 
encontradas divergências. 
 
1.1.3 TRIBUTOS A RECUPERAR 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016: 

 Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

IRRF s/ aplicação financeira. 288.503,01 

TOTAL 288.503,01 
Fonte: Balancete em 31/12/2016 

 
Confrontamos o saldo contábil com a Declaração de Imposto de Renda na 
Fonte-DIRF apresentada. Encontramos divergências quando realizado a 
comparação dos saldos. As divergências apuradas tratam se de ajustes 
realizados em 2013 referente a Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF dos 
anos de 2009, 2010 e 2011 que não haviam sido contabilizados. 
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1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Despesas a apropriar 5.279,31 

TOTAL 5.279,31 
Fonte: Balancete em 31/12/2016 

 

Examinamos os registros contábeis e verificamos que na conta são lançados os 
valores relativos ao pagamento de taxas devidas pelos consórcios. 
 
O saldo da conta é cumulativo, não sendo realizado os descontos no momento 
dos repasses feito aos Consórcios. 
 
Entendemos que o saldo registrado não possui a natureza de despesas apropriar 
devendo ser reclassificado já que se trata de um direito a receber das 
consorciadas participantes do Consórcio. 
 
A entidade não realiza composição do saldo acumulado. 
 
Ademais verificamos que o Consórcio possui uma apólice de seguro de vigência 
de 11/07/2015 a 11/07/2016 e que tem por objeto o fiel cumprimento das 
obrigações assumidas pelo tomador, o prêmio do seguro é no valor de 
R58.251,27 pago uma entrada de R$4.774,69 mais uma parcela de 
R$53.476,58. 
 
Os valores relativos ao seguro não foram contabilizados no consórcio.   
 

RECOMENDAÇÕES 
Realizar o desconto proporcional a cada consorciada no 
momento dos repasses das receitas, baixando o passivo junto a 
Transfácil. 
 
Reclassificar o saldo conforme natureza do saldo. 
 
Elaborar composição do saldo em aberto. 
 
Registrar contabilmente as apólices de seguro, fazendo a 
apropriação do prêmio conforme período de vigência. 
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1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
 
1.2.1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016: 

Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE 3.670.469,08 

TOTAL 3.670.469,08 
Fonte: Balancete em 31/12/2016 

 
Até o fim dos trabalhos de auditoria não foram apresentados os extratos 
bancários da aplicação financeira, visto exposto não foi possível validar o saldo 
apresentado em 31 de dezembro de 2016. 
 
Fomos informados pelo contador que o saldo da aplicação não é corrigido 
mensalmente pelo rendimento financeiro, que a receita financeira só é 
reconhecida no momento do resgate do Fundo. 
 

RECOMENDAÇÃO 
Arquivar os extratos bancários mensais. 
 
Reconhecer mensalmente os rendimentos da aplicação 
financeira conforme princípio da competência. 

 
2. PASSIVO 
 
2.1 CIRCULANTE 
 
2.1.1 CRÉDITOS DIVERSOS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016: 

Valores em R$ 

CONTAS SALDO CONTÁBIL 

Consórcio BH Leste 292.833,58 

Consórcio Dez 146.233,12 

Consórcio Dom Pedro II 55.603,61 

Credores Diversos  6,11 

Consórcio Transfácil 7.380,77 

TOTAL 502.057,19 
Fonte: Balancete em 31/12/2016 
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O saldo credor junto aos Consórcios BH Leste, Dez e Pampulha, validamos a 
transação via débito em extrato contábil, onde o valor é transferido para o 
SetraBH que realiza a “Distribuição” para as consorciadas. 
 
Trata-se de valores resgatados do FGE e que foi "distribuído" conforme método 
da câmara de compensação, não sendo uma obrigação a pagar, devendo o 
saldo ser baixado. 
 
Os valores depositados no FGE correspondem a 1% da receita tarifária. Os 
mesmos são depositados conforme as linhas destinadas a cada 
consórcio/consorciada previsto em contratos, e não ao critério da câmera de 
compensação utilizado para os repasses das receitas tarifárias.  Todavia quando 
os resgastes são realizados com as devidas autorizações os valores são 
repassados aos consórcios obedecendo o método da Câmera de compensação 
fazendo com que o saque de um consórcio seja redirecionado a outros 
consórcios, e contabilmente sendo registrados como empréstimos. 
 
O saldo relativo ao Consórcio Transfácil é decorrente das taxas pagas pelo 
Transfácil que são devidas pelo Consórcio BH Leste.  
 
O saldo é cumulativo de outros exercícios não sendo descontados os respectivos 
valores das consorciadas e baixando o valor devedor ao Transfácil. 
 

RECOMENDAÇÕES 
Realizar o desconto proporcional a cada consorciada no 
momento dos repasses das receitas, baixando o passivo junto a 
Transfácil. 
 
Baixar o saldo dos Consórcio uma vez que não é uma obrigação 
a pagar. 

 
 
2.2 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
2.2.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016: 
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Valores em R$ 

CONTA SALDO CONTÁBIL 

Consorciadas  3.463.816,83 

TOTAL 3.463.816,83 
Fonte: Balancete em 31/12/2016 

 
A conta tem como natureza a contrapartida dos valores relativos depositados no 
FGE, que são descontados da receita tarifaria e é de direito das Consorciadas. 
 
O saldo do passivo deveria ser a soma dos valores relativos a IRRF s/ aplicação 
Financeira e o saldo do Fundo Garantidor do Equilíbrio – FGE, todavia 
verificamos uma divergência de R$484,95, que é imaterial para maiores 
análises. 
 
Os valores não foram validados uma vez que não recebemos os extratos 
relativos ao FGE. 
 
Com base no razão contábil verificamos que a entidade registra no passivo os 
valores relativos aos rendimentos de aplicação financeira não os reconhecendo 
devidamente no resultado do Consórcio, foi apurado em 2016 uma receita 
financeira de R$2.597,63. 
 

RECOMENDAÇÕES 
Realizar a conciliação dos saldos ajustando as divergências. 
 
Arquivar os extratos bancários mensais do FGE. 
 
Reclassificar os rendimentos financeiros no resultado do 
consórcio 

3. RESULTADO 
 
3.1 RECEITAS  
 
3.1.1 RECEITAS COMUNS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016: 

Valores em R$ 

CONTAS SALDO CONTÁBIL 

Auto Omnibus Floramar Ltda 448.305,36 

Viação Carneirinhos Ltda 100.765,82 

Milenio Transportes Ltda 515.890,47 
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Fonte: Balancete em 31/12/2016 
 
As receitas comuns são provenientes das receitas apuradas pelo Consórcio 
Transfácil no exercício de 2016. As mesmas são transferidas diretamente para 
cada consorciada conforme Câmara de Compensação. Os respectivos valores 
são diretamente lançados no resultado do Consórcio para fins de demonstração. 
 
Verificamos que não são demonstradas as receitas oriundas de mídia e créditos 
vencidos nos respectivos valores R$1.146.004,64 e R$2.963.222,76 impactando 
subavaliação do resultado, não obedecendo a norma contábil NBC T 10.20. 
 

10.20.1.5 Entidade consorciada líder no contrato de consórcio é 
responsável pela escrituração contábil e guarda dos livros e 
documentos comprobatórios das operações do consórcio 
conforme prazos legais.   
 
10.20.2.1. O Consórcio de Empresas deve registrar os atos e os 
fatos administrativos mantendo contabilidade distinta das 
empresas consorciadas. 

 
RECOMENDAÇÃO 
Reconhecer nas demonstrações do Consórcio todas as receitas 
obtidas conforme norma NBC T 10.20. 

  

São Dimas Transportes Ltda 425.926,14 

Viação Jardins Ltda 486.892,74 

Cidade BH Transportes Ltda 404.968,63 

Turilessa Ltda 50.605,26 

Coletivos Asa Norte Ltda 15.921,35 

Plena Transportes e Turismo Ltda 410.582,64 

Rodap Operadora de Transportes Ltda 207.994,52 

Viação Sandra Ltda 117.488,68 

Praia Onibus Ltda. 53.916,42 

TOTAL 3.239.258,03 
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3.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016: 

Valores em R$ 

Fonte: Balancete em 31/12/2016 

 
As receitas operacionais referem-se as receitas tarifárias, os valores são 
gerenciados pelo Transfácil e transferidos diretamente as Consorciadas, 
transitando pelo Consórcio somente para fins de demonstração. 
 
3.2 CUSTOS E DESPESAS 
 
3.2.1 CUSTOS E DESPESAS COMUNS 
 
Demonstramos o saldo que compõe a conta sintética em 31/12/2016: 

  

CONTAS SALDO CONTÁBIL 

Auto Omnibus Floramar Ltda 40.890,425,00 

Viação Carneirinhos Ltda 9.248.897,17 

Milenio Transportes Ltda 47.144.216,63 

São Dimas Transportes Ltda 38.890.626,25 

Viação Jardins Ltda 44.525.484,96 

Cidade BH Transportes Ltda 37.080.511,45 

Turilessa Ltda 4.687.528,24 

Coletivos Asa Norte Ltda 1.518.016,47 

Plena Transportes e Turismo Ltda 37.603.137,70 

Rodap Operadora de Transportes Ltda 19.019.415,88 

Viação Sandra Ltda 10.718.883,65 

Praia Onibus Ltda. 4.996.765,69 

TOTAL 296.323.909,09 
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Valores em R$ 

Fonte: Balancete em 31/12/2016 

 
Saldo apurado pelo Consórcio Transfácil relativo aos custos de comercialização 
do crédito eletrônico.  
 
O Consórcio não demonstra em suas demonstrações os custos relativos a 
operação e manutenção do transporte coletivo no Município de Belo Horizonte 
conforme norma NBC T 10.20. 
 

10.20.1.5 Entidade consorciada líder no contrato de consórcio é 
responsável pela escrituração contábil e guarda dos livros e 
documentos comprobatórios das operações do consórcio 
conforme prazos legais.   
 
10.20.2.1. O Consórcio de Empresas deve registrar os atos e os 
fatos administrativos mantendo contabilidade distinta das 
empresas consorciadas. 

 
 

RECOMENDAÇÃO 
Reconhecer nas demonstrações do Consórcio todos os custos 
e despesas relativos a atividade de operação do transporte 
público. 

 

 

CONTAS SALDO CONTÁBIL 

Auto Omnibus Floramar Ltda 2.162.262,21 

Viação Carneirinhos Ltda 569.667,00 

Milenio Transportes Ltda 2.510.074,26 

São Dimas Transportes Ltda 2.045.295,52 

Viação Jardins Ltda 2.317.721,77 

Cidade BH Transportes Ltda 2.016.953,16 

Turilessa Ltda 365.048,18 

Coletivos Asa Norte Ltda 264.989,70 

Plena Transportes e Turismo Ltda 2.004.835,16 

Rodap Operadora de Transportes Ltda 1.021.266,37 

Viação Sandra Ltda 583.569,93 

Praia Onibus Ltda. 298.835,58 

TOTAL 16.160.518,84 
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PARTE II – CONCLUSÃO 
 

Nossos trabalhos foram planejados e executados de forma a obter suporte para 
certificar a consistência e adequação dos saldos contábeis apresentados nos 
balancetes, cumprimento de normas e procedimentos internos, formalidades e 
eficiência nos controles da documentação comprobatória e foram 
consubstanciados nas Normas Brasileiras de Contabilidade, Lei nº 6.404/76 e 
alterações posteriores. 
 
Nossos testes foram realizados por amostragem, limitado ao nosso escopo de 
trabalho. No decorrer do trabalho apresentado neste relatório, efetuamos uma 
serie de apontamentos, observações e revisões nas quais solicitamos a entidade 
atenção, nossas recomendações devem ser avaliadas pela administração da 
entidade, pois devem ser seguidas visando à melhoria nos controles das 
informações que posteriormente são passadas e utilizadas para a gestão e a 
longevidade da empresa auditada. 
 
 

 
MACIEL CONSULTORES S/S 
2CRC RS-004773/O-0 T SP 
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